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              ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                          Data: 02/02/2021 (terça-feira) 

Título da Atividade 02: Olha, como eu cresci!    

 

Objetivos específicos: 

 Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. 

(EI01CG04) 

 Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e 

semelhanças entre eles. (EI01ET05) 

 

Proposta pedagógica: 

“O crescimento está relacionado ao aspecto físico, ao aumento do tamanho do corpo da 

criança, como, por exemplo, o aumento da altura de do peso. O desenvolvimento é um 

processo que envolve a aquisição de novas funções, tais como as intelectuais, sociais e 

motoras”.  

Pois bem, a proposta pedagógica desta terça-feira, consiste na abordagem de uma 

atividade sob medida.  

É no decorrer da educação infantil, que as crianças descobrem e despertam o interesse 

sobre noções básicas do crescimento, principalmente sobre sua altura. 

Deste modo, convido a cada família para desenvolvermos juntos a atividade remota, 

mostrando às crianças suas medidas de quando nasceram comparando-as com as 

medidas atuais. 

 

Materiais: 

- Barbantes. 

 

 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Sugestões para as famílias: 

Inicialmente, através da documentação de nascimento da criança (no caso de não se 

recordar) o adulto deverá informar sobre suas medidas exatas de quando do seu 

nascimento, por exemplo, os centímetros de comprimento/altura. Feito isso, o adulto 

fazendo uso de um barbante, o cortará de acordo com a medida de nascimento da 

criança. Reserve o barbante. 

Pronto! Agora é hora de se verificar o quanto a criança cresceu! Ainda fazendo uso do 

barbante, deverá ser cortado um novo pedaço, agora de acordo com a estatura atual da 

criança. Com as duas medidas em mãos, o adulto deverá conjuntamente com a criança 

comparar as medidas, explicando a ela a diferença de estatura existente. Para ficar fácil, 

o adulto deverá posicionar os barbantes cortados, lado a lado, como forma de 

exemplificar à criança o seu crescimento! 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

Objetivos contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 
 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 
 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

